UITGAVE 2, OKTOBER 2002

NIEUWSKRANT VAN ‘ HEEREN VAN BEIJERLAND’.

E E N I N F O L E T T E R O V E R H E T C A F E , R E S TA U R A N T, D E M E N S E N , O U D - B E I J E R L A N D , E N Z .

HEEREN BLIJ MET
VERNIEUWD
MARKTPLEIN
Dat het vernieuwde Marktplein bij
iedereen in Oud-Beijerland en verre
omgeving is aangeslagen, getuigen de
overvolle terrassen van de afgelopen
maanden.

ACTIE MET
T-SHIRT BIJ
DE HEEREN
SLAAT
ENORM AAN.
Van één onzer verslaggevers.
De fotowedstrijd die in de Heerenpraet
van juni werd aangekondigd is nu al een
grandioos succes.

Bij de eerste zonnestralen zat het
direct vol met gezellig etende en
drinkende mensen. Vaak tot diep in
de avond was het er een komen en
gaan van jong en oud.

Tientallen shirts zijn er verkocht en de
eerste foto's zijn reeds binnengekomen
bij de redactie.
Verderop in deze krant leest u meer over

Straks als de avonden weer wat
kouder worden trekt ook ieder weer
naar binnen om vanuit de serre te
kunnen genieten van een hapje of
drankje. Ook dit heeft zo zijn charme
en is een ritueel wat al decennia plaats
vind op deze locatie. Vroeger in “hotel
Barona” en nu bij de “Heeren”.

de actie en staan ook alvast een paar
foto's die zijn ingeleverd.
Lees verder
op pagina 2

In dit nummer van Heerenpraet vind u
weer onze vaste rubrieken zoals de
nieuwe dinerkaart, we stellen een personeelslid voor, een menu van één
onzer koks, de uitgaansagenda en
uiteraard ook de verhalen van onze
vaste gasten. Met name deze laatste

rubriek wordt enorm gewaardeerd door jong en oud.
Want Heeren van Beijerland is
de ontmoetingsplaats voor
iedereen van 18 tot 88!
Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie

EEN‘HEEREN’MENU

CAESAR SALADE MET KNOFLOOK- MOSTERDDRESSING
INGREDIËNTEN
voor 4 personen
2 dubbele kipfilets
2 ons ontbijtspek (klein
gesneden)
6 trostomaten
1 komkommer
1 krop ijsbergsla
Voor de dressing.**
1 grote teen knoflook
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel honing
4 eetlepels azijn
12 eetlepels olijfolie
2 eetlepels gehakte
peterselie
1 eidooier

BEREIDING:
1) Kook de kipfilets met wat kippenbouillonpoeder.
aflaten koelen en in grove blokjes snijden.
Ontvel de tomaten en snij deze evenals de komkommer in grove
blokjes. Meng dit in een slabak samen met de gesneden ijsbergsla.
2)** Pers het knoflookteentje en meng dit samen met de honing,
mosterd, azijn, peterselie en eidooier tot een gladde saus en
voeg dan druppelsgewijs de olie toe.
3) Bak de spekjes knapperig
4) Meng de salade met de saus en garneer deze met
de stukjes spek en eventueel wat tuinkers.
Eet smakelijk!
Dennis van der Gaag, Sous Chef

HEEREN
VIEREN
DRIE JARIG
JUBILEUM
OP 2 EN 3
NOVEMBER

ALLES OVER KOFFIE
Jaarlijks drinken
Nederlanders circa 165

Verenigde Oost-Indische
Compagnie een reis

liter koffie, dat is

naar Aden [aan de golf

ongeveer 1350 kopjes!

van Aden, tussen de

Koffie is daarmee de

Rode zee en de

meest geliefde drank,

Arabische zee] en

Maandag 4 november, is het al weer 3 jaar

meer dan cola en bier

geleden, dat de Heeren open gingen in het

bijvoorbeeld. Maar waar

vernieuwde etablissement. Vroeger beter

komt het gebruik van

bekend als Hotel Barona.

koffie nu eigenlijk vandaan?
Daarover gaat het volgende

PLANNEN VOOR
HAVENKWARTIER
MET GEJUICH
ONTVANGEN
DOOR DE HEEREN

wisten twee jaar later
het monopolie te
doorbreken door koffie uit
Mocha te halen. Amsterdam
werd eind 17e eeuw het

Natuurlijk willen ze dit niet zomaar voorbij

artikel. Van oorsprong komt de koffie

laten gaan en dus hebben ze een paar

plant uit Ethiopië. Ooit zou een geitenhoeder

De koffieaanplant op Java was na verloop

optredens gepland.

daar hebben ontdekt dat koffie een verkwik-

van tijd groter dan in Arabië. Er werd een

kend effect heeft op de geest. In de 17e

aantal planten naar Amsterdam gebracht,

Zaterdag speelt het “kleine bandje”, een

eeuw is koffie vanuit Arabië via Turkije in

om ze daar als curiosum in broeikassen te

Het plan om de haven een facelift te geven

combinatie van vaste gasten aangevuld met

Europa geïntroduceerd en is nu ook niet

kweken. De Amsterdamse burgemeester

wordt door de Heeren van Beijerland met

leden van de “Big Band”.

meer weg te denken in ons dagelijks leven.

schonk de Franse koning Lodewijk de

grote belangstelling gevolgd.

Ontdekkingsreizigers komen aan het eind

Veertiende [in 1715] zo’n jonge koffieplant

Zondag hebben ze evenals vorig jaar Hasjee

van de 15e en 16e eeuw in het Midden-

voor de koninklijke Botanische Tuin in Parijs.

Sinds de sloop van de voormalige Koen

Royaal weten te contracteren.

Oosten terecht en bezoeken daar de koffie-

Die plant is de stammoeder geworden van

Visser fabriek doen er allerlei geruchten de

huizen. Er wordt er een drank geserveerd die

miljarden koffieplanten over de hele wereld.

ronde. Variërend van plannen voor een

in staat is om vermoeidheid en slaperigheid

De Franse wilden als grootste koffiedrinkers

nieuwbouw wijk met veel hoogbouw, tot

te verdrijven en ook nog lekker van smaak is.

van Europa, zelf koffie produceren in plaats

plannen voor een complete metamorfose van

Dat intrigeert de Europeanen. Handelaren

van de bonen bij anderen te kopen.

de haven, met daarbij een uitbreiding van

zien er wel wat in en laten voor de eerste

Een Franse marineofficier vertrok daarom

200 ligplaatsen.

keer in 1615 een schip met koffie uit Turkije

met een groot aantal stekken van de

naar Europa varen. In Venetië wordt

Nederlandse moederplant naar de Caribische

wereldcentrum van de koffiehandel.

eilanden. Hij wist te

aan. Vaak wordt namelijk nog teruggedacht

eerste Europese

bereiken dat op het

aan de ééns zo florerende haven. Het was er

koffiehuis geopend.

eiland Martinique

een komen en gaan van vrachtboten. Oud

Daarna gaat het snel.

[in Franse handen

Beijerland dankt voor een groot deel zijn hui-

Oxford, Londen, den

omstreeks 1775]

dige welvaart aan deze Haven. En dus zou

Haag en ander

18 miljoen koffie-

het zeer welkom zijn als Oud-Beijerland weer

wereldsteden volgen.

struiken groeiden

een haven krijgt die zijn weerga niet kent.

De Arabieren

afkomstig van de

beheerste de koffie-

Nederlandse stek.

handel, omdat ze het

De koffie die bij de

monopolie van

Heeren wordt

verbouw en productie

geserveerd is een

spektakel te worden.

hadden. Maar de

melange van diverse

Nederlanders zouden

rassen van het

Wilt u op de hoogte gehouden worden van

geen Nederlanders

beroemde Italiaanse

activiteiten bij de Heeren, schrijf u dan in op

zijn, dus al snel

merk Lavazza.

de communicatiepagina op onze site.

organiseerde de

19 oktober
HOLLANDSE AVOND

GRATIS T-SHIRT BIJ DE HEEREN
EN KANS OP EEN DINER VOOR TWEE
Als u bij de Heeren een T-shirt koopt (€ 10,-) krijgt

De actie loopt tot 1 november. Winnaars

u het aankoopbedrag weer retour in de vorm van

worden in de Heerenpraet van

een cadeaubon*. Het enige wat u hiervoor hoeft

november/december gepubliceerd.

te doen is met het T-shirt een leuke foto
2 november
HET "KLEINE" BANDJE

maken in binnen- of buitenland ( zie bijgaande
inzendingen) De leukste foto wordt beloond met
een volledig verzorg diner voor twee.

3 november
HASJEE ROYAAL
16 november
INTOCHT SINT-NICOLAAS
23 november
IERSE AVOND
14 december
KERSTMARKT

Met name dit laatste spreekt de Heeren erg

omstreeks 1650 het

Een en ander beloofd dus een grandioos

ACTIVITEITEN
IN EN OM
DE "HEEREN"

Van één onzer verslaggevers.

*bij inlevering van een foto

HERENIGING VAN DE
“HEEREN” (2)
Ik ben al weer een paar weken te gast bij mijn
vriend in Canada. We hebben al veel herinneringen opgehaald en vaak gelachen. Tijdens
deze verhalen is ook het besluit gevallen om
onze wederzijdse vriend de Handelsreiziger op
te zoeken.
Het is vrijdagmorgen al heel vroeg als we door
de zoon van mijn vriend op het vliegveld worden afgezet, even later zijn we op weg naar
San Francisco. Een paar uur later staan wij
weer veilig aan de grond, ik heb het nog
steeds niet zo op vliegen. Met het
"Moordenaartje" vroeger was ook een belevenis maar dat ging niet zo hard.
Als we in de aankomsthal komen zien we hem
al van verre staan, een tengere man met een
beetje gekromde rug van het sjouwen en altijd
maar die sigaar in zijn mond. Het is net alsof
we veertig jaar terug in de tijd gaan. Het enige
wat ontbreekt is die loodzware koffer waar hij
altijd mee liep.
Terwijl we dichterbij komen zien we een glimlach verschijnen op zijn gegroefde gezicht, de
groengrijze ogen gaan glimmen en even later
worden we hartelijk maar, ook zeer emotioneel
welkom geheten. Vrienden zegt hij: “Dat ik dit
nog mee mag maken, eindelijk weer samen”.
We stappen in een Yellow Cab en rijden door
San Francisco, prachtig gelegen op de heuvels
en met een uitzicht over de oceaan. Na een
half uurtje rijden stoppen we voor een prachtig
etablissement met de naam "de Baronie".
Onze mond valt van verbazing open, het lijkt
wel of we terug gaan in de tijd, het restaurant
waar we voor staan lijkt ,niet alleen qua naam,
op "ons" Barona van vroeger.

Tja, zegt de Handelsreiziger,
na mijn actieve carrière vond ik
het toch wel leuk om wat te
doen en vandaar dat ik wat
spaarcenten hier in heb gestoken. Het wordt
gerund door mijn dochter met haar man en zo
is er een stukje Holland ontstaan in deze
mooie maar, jachtige stad.
De dagen daarna laat de Handelsreiziger ons
de omgeving zien, we bezoeken de vuurtoren
van Point Reyes en natuurlijk maken we een
ritje met de Cablecar. Ook hier krijgen we weer
visioenen van vroeger, als ik mijn ogen dicht
doe dan ruik ik bij wijze van de suikerbieten al
weer. Zo'n rit met dit trammetje doet me direct
weer aan Oud-Beijerland denken, gelukkig
rookt deze tram niet zo als het moordenaartje
van vroeger.
Op een avond als we aan ons, inmiddels weer
vaste ritueel, de gezamenlijke borrel zitten
besluiten we een wereldreis te maken. Alle
continenten willen we bezoeken en natuurlijk
staat vast, dat ook Oud-Beijerland onderdeel
wordt van onze trip.
Ons eerste reisdoel is het tropische eiland
Hawaï. Als we aankomen worden we verwelkomt met een tropische cocktail en
krijgen we uiteraard een mooie bloemenslinger omgehangen. Het traditionele dansje gaat ons iets te ver, met ons
toch wat stramme ledenmaten.
Als onze, inmiddels loodzware koffers
veilig in het hotel staan, vinden wij het
wel tijd worden voor een beetje pootje
baden, net als dat we dat vroeger deden
op het strand van Scheveningen.
Wordt vervolgd.

PATRICK
GASTHEER
Wat vergeet je nooit

Laatste schuurfeest

Favoriete drankje

Bier

Favoriete gerecht

Boerenkool met worst

Favoriete boek

Donald Duck

Favoriete film

The Green Mile

Favoriete muziek

Skihut-muziek

Stopwoordje

Moe jou effe luusteren (Flakkees)

Vakantiebestemming

Mallorca

Wat zou je ooit willen doen Parachutespringen
Hoogtepunt

Ontmoeting met de Koningin (1989)

Lijfspreuk

Een dag niet "gekletst" is een dag niet geleefd

Beste eigenschap

Vriendelijk

De Nieuwe Dinerkaart
VOORGERECHTEN
Carpaccio van gerookte ossenhaas met pijnboompitten en kaasgalets

HOOFDGERECHTEN VIS
Slibtongetjes
(in roomboter gebakken)

Caesar Salade
met kip, tomaat, komkommer, spekjes en
knoflookdressing

Kabeljauwfilet met groene mosterdsaus

Geitenkaassalade met spinazie /veldsla **
en aardappel-bieslookdressing *
Kikkererwtenpaté *

Seafood Gumbo
stoofpotje van vis (geserveerd in een pannetje)
Gebakken mosselen
Zwaardvisfilet van de grill
met ansjovisboter

Stokbrood met kruidenboter of tapenade
Rode Mul met tomaten basilicumsaus
SOEPEN
Uiensoep met kaascrouton *

HOOFDGERECHTEN VLEES
Varkenshaas met brie en parmaham

Bisque (kreeftensoep)
Bospaddestoelen crèmesoep*

WARME VOORGERECHTEN
Hartige Quiche
Paddenstoelen, spinazie, tomaat en feta
Hete Garnalen
(Spaanse peper, lente-ui, knoflook)

Kogelbiefstuk met gecaramelliseerde sjalotjes en rode portsaus
Kangaroe-biefstuk met dadels en gesuikerde
amandelen
Supersaté volgens de "Heeren"
Spare-ribs volgens “Heeren” met drie
sauzen, frites en salade (naturel of pikant)
Virginian Turkey

KINDER MENU
Frites met kroket, Kipnuggets of frikandel

VEGETARISCHE GERECHTEN
Camembert met vosbessensaus
Groentestrudel met tomatensaus

Pom-taya
Surinaams gerecht met kip
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
salade, aardappelgarnituur en mayonaise.
* vegetarisch
** seizoensgebonden

Burrito's met tacosaus, guacamole en
zure room
"BOVEN" BIJ DE HEEREN
Mogelijkheden voor:
Lunch, Brunch, Diner.
High tea
Buffetten en feestjes

DIT ZIJN DE HEEREN
EN DIT ZIJN HUN GASTEN
TIJD NEMEN
VOOR JEZELF

Na een wandeling met Albany, onze hond
door het altijd weer mooie park heb ik even
tijd voor mijzelf genomen. Op een bankje
gezeten liet ik mijn gedachten de vrije loop,
opeens kwamen er beelden uit het verleden
naar boven. Plantages met plukkende mensen, manden vol vruchten, heerlijk geurende
bruin gebrande koffiebonen. Weet wel door
de ontdekking van de koffieboon kan ik
regelmatig een heerlijke cappuccino drinken.
Een cappuccino laat ik mijzelf heel graag
onder de neus zetten door de altijd vrolijke
medewerkers van de Heeren van OudBeijerland, de koffie komen zij uiteraard niet
thuis serveren, mijn voeten gaan regelmatig
richting centrum om de koffie op locatie in
juiste atmosfeer te nuttigen. Op een dag tijdens het genieten van het bruine vocht stond
Jan plotseling grijnzend naast mij met de
vraag of hij een brutale vraag mocht stellen

(of deze vraag al niet brutaal genoeg
is). Wil ik misschien een stukje schrijven in de nieuwskrant met uitleg waarom de Heeren mij trekt als koffie stamplaats, na enige aarzeling stemde ik toe
wees eerlijk, zo moeilijk is dat toch niet te
begrijpen?
Binnenstappen---Goede morgen---vraag:
Cappuccino---antwoord: Graag.
De krant nog niet open geslagen en de koffie
staat al onder mijn neus te dampen geserveerd door oplettende medewerkers, een
goed gevoel, zij weten waarvoor ik kom.
Mijn praktijk voor? Therapie en Persoonlijke
ontwikkeling, waar clienten inzicht krijgen in
hun levenssituatie vergt veel energie daarom
is het van belang tijd voor mijzelf vrij te
maken een advies die ik aan iedereen wil
doen toekomen. Tijd nemen voor jezelf, tijd
nemen er te zijn. Plaats genoeg bij de Heeren
van Oud-Beijerland waar de bediening gezellig en goed is. Jantine en Martine zijn top, de
boys en de rest van de medewerkers niet te
kort gedaan. Hoe komt het dat deze mensen
het leuk vinden om bij Jan te werken? Een
vraag of een weet. Ik zou zeggen, ga eens
op ontdekkingsreis bij de Heeren van
Beijerland.
Het antwoord ligt klaar.

HEEREN VERHAAL
Het is Koninginnedag, het regent pijpenstelen.
De meeste cafés zijn alleen toegankelijk met
een entreebewijs, maar... bij “De Heeren” is
iedereen zonder een kaartje van harte welkom.
Wij gingen dus bij “De Heeren” naar binnen. Het
is een enorm gezellige avond geworden, dit
kwam mede door de gezellige sfeer, het leuke
personeel en natuurlijk het Heeren Helder
H…eehh Dommelsch .

men. Bij “De Heeren” kwamen we zo dus ook in
contact met de bijna uitgestorven “Boeren van
de Oud Beijerlandse Zinkweg”, die flink door
kunnen drinken en een behoorlijk sfeertje kunnen creëren, wat af en toe ook wel te horen was
en niet altijd in dank werd afgenomen door
Jantine. Gelukkig zijn ze nu een beetje aan ons
en onze aanwezigheid gewend geraakt, althans
dat hopen wij.

Een paar dagen erna gingen we de avond nog
eens goed evalueren en kwamen tot de conclusie dat het best een gezellig tentje kan zijn. We
waren altijd met z’n vieren en na een paar
weken gingen wij het personeel leren kennen en
zij ons. Wanneer we binnen komen wordt er
direct aan ons gevraagd: “Vier Ice Tea en de
speelkaarten?”, waarop het antwoord altijd
klonk: “Zoals gewoonlijk”. Binnen korte tijd leerden we zo Sunardi kennen als echte Feijenoord
fan, Patrick als echte babbelaar (en brokkenmaker, grapje red.) en Chris als een echt feestbeest. Ook Ronald mag niet vergeten worden,
al doe je dat af en toe, omdat hij zich zo rustig
gedraagt.

Sommige vrienden vragen wel eens: “Waarvoor
zitten jullie nou altijd bij “De Heeren”?”
Het antwoord is dan natuurlijk hartstikke simpel:
het is er gezellig, er is leuk personeel en Jan is
natuurlijk ook altijd aanwezig om een gezellig
praatje mee te maken. Verder is “De Heeren” er
niet alleen voor buitenshuis, maar ook voor binnenshuis, want via Internet kan je kijken of het
terras open is, je Heerenmail bekijken of de site
van “De Heeren” zelf bezoeken. Surf daarom
ook eens naar www.heerenvanbeijerland.nl en
kijk wat “De Heeren” allemaal te bieden heeft.
Voor wie geen Internet heeft of die niet van thuis
zitten houdt, kom gewoon eens langs bij de
Heeren en zie zelf hoe gezellig het is. Dan zien
we je daar.

We kwamen er al snel achter dat hier nog meer
jongeren dagelijks over de vloer kwa-

Groetjes van Jeanine, Annemarie,
Ralph, Björn, Henk, Igor en
Jan Willem.

Anke Padmos

HOE GAAN WE TROUWEN?
Dat was zo beslist, we huren een dweilorkest, een trio voor 's avonds en Tom en Jerry
boden hun dienst als diskjockey aan.
Toen de locatie, hoe kan het ook anders dan
bij "onze" Jan. Foutje!!!, toen begon het gelazer pas echt. Maanden zijn we gepest met
kerstmannenpakken voor het orkest (idee
van "onze Jan") een arrenslee, de Voorstraat
zou worden afgesloten met dranghekken en
ga zo maar door.

(gemerkt aan de rekening, ha ha, gelijk een
aandeel bij de Heeren?).
Natuurlijk, de volgende dag napraten met de
borrelploeg en brunchen op het terras. Ook
weer verzorgd door top-koks Marco, Dennis
en Christian.
Zondag eindelijk op huwelijksreis. Mexico
Isla Holbox zou het worden. Op de uitnodiging van onze trouwerij stond dat we alleen
elkaar mee

Ons wekelijkse borreluurtje bij “De Heeren”
stond dus in het teken van onze bruiloft
Op de grote dag werd iedereen om 15.00
uur keurig ontvangen, inclusief de
Bommelband. Gelukkig zonder de kerstmannenpakken. Rond 15.45
liepen we vooraf gegaan door de
Bommelband richting het Oude
Raadhuis. Zelfs de krant was aanwezig, ook zo'n geintje we zouden de
pers halen incl. Hart van Nederland!
Adrie de Groot heeft ons getrouwd met
veel gelach en geintjes, en daarna kon
het feest echt los barsten. Geweldig
gefeest met het trio Hallo Hallo en de DJ's
Tom Jerry en Rutger.
Het grootste compliment gaat uit naar "onze"
Jan en zijn personeel, zij zorgden ervoor dat
alles op rolletjes liep. Eten en drinken genoeg

COLOFON
zouden nemen, helaas we konden er niet
onderuit er moesten ook een paar
"Heeren" mee. In de vorm van T-shirts wel
te verstaan. We hebben er veel plezier
van gehad zeker toen we verbrand waren
en als bordje niet storen (zie foto).
Al met al we hebben een werelddag gehad
bij de Heeren en "mijn" Jan en ik hebben er
van genoten. Iedereen bedankt en je weet
het: zaterdag om een uur of vier, wij zijn
er, bij "onze" Jan van de Heeren van
Beijerland.
"mijn" Jan & Diana

Reacties kunt u richten aan:
Heeren van Beijerland
Marktplein 2, 3261 BZ Oud Beijerland
telefoon 0186-640740
www.heerenvanbeijerland.nl
e-mail redactie@heerenvanbeijerland.nl

Jan van der Heijdenstraat 25,
3261 LE Oud Beijerland
telefoon 0186-617233, fax 0186-618961
www.bremer.nl

